
 שאלון תחילת תכנית אימונים גופנית

 שאלון פרטים אישיים -חלק א'
  ת.ז: מספר                                   :משפחה שם                                  :פרטי שם

 נ )נא להקיף בעיגול( / ז :מין                                  :לידה תאריך

    : דוא"לכתובת                                      :נייד טלפון

 

 לאימון גופני רפואי שאלון -חלק ב'
השאלון הבא נועד לבדוק את כשירותך הגופנית במטרה להתאים עבורך באופן אישי את התכנית 

הטובה ביותר. על כן, עליי לדעת האם ישנה בעיה רפואית כלשהיא הדורשת התייחסות 

ספציפית ו/או עלולה להיות גורם מגביל כלשהוא. כל הפרטים בשאלון זה הינם חסויים. יש 

 במתאים. לסמן במקום

 

 לא    ןכ



 הנחיות כלליות

לצורך קבלתך לאימונים עלייך להמציא גם  -' בטופס זהבבאחת השאלות שבחלק  כןאם סימנת . 1
ימון גופני. תעודה רפואית זו תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בא

 חודשים ממועד הנפקתה, לפני תחילת האימונים. 3תתקבל רק אם לא עברו 

 מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה -' שבטופס זהבלכל השאלות שבחלק  לאאם ענית . 2
 וחתום עליה.

 בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות.. 3

 הצהרה -ג' חלק

במהלך תקופת האימונים ייעשה כל מאמץ לשמור על בריאותך ובטיחותך באימונים. אף על פי . 1

בהיענותך לקיים פעילות גופנית במסגרת זו הנך ת אימונים, ישנם סיכונים. כן, כמו בכל תכני

 בפעילות זו. ךכי ככל הידוע לך אין כל מניעה להשתתפות ה/מצהיר

תחילת תכנית אימונים בייחוד אם הנך סובל/ת מבעיות כל ר בדיקת רופא לפני אנו ממליצים לעבו( 2

כל פציעה  כרת/ אסטמה/ אפילפסיה אוום בעבר/ סלב/ לחץ דם גבוה/ כאבים בחזה/ עברת ניתוחי

  משמעותית גופנית.

חתימה על מסמך זה הנך מקבל על עצמך אחריות מלאה למצבך הבריאותי ומסיר כל אחריות ( ב3

כעת ובעתיד לכל שינוי במצבך הבריאותי כתוצאה מפעילות גופנית זו ,                                       מ

לרבות: התקף לב, כאבי שרירים, קרעים בשריר, שברים, פגיעות חום, כאבי ברכיים, גב או כל כאב 

 אחר ומוות.

  בריאות הצהרת

 כדי בהם שיש, ומגבלה מחלה מכל ת/סובל איני וכי תקין בריאותי מצב כי בזה ה/מצהיר מ"הח אני

 הנני, כאמור מבעיות ת/סובל והנני במידה. גופנית פעילות בכל השתתפותי את למנוע או להשפיע

 פגיעה שכל הרי, כן אעשה ולא במידהבעל פה למאמן הכושר.  וכן זה מסמך גבי על לפרטן מתחייב

 במצבי שיחול שינוי כל על להודיע מתחייב הנני. בלבד אחריותי על הינה ל"הנ הפעילות קיום בעת בי

, לעיל ומילאתי מסרתי אשר הפרטים שכל ה/מצהיר הנני כן כמו. הפיזי בכושרי או/ו הבריאותי

 . נכונים הינם

 : האמור לכל ה/מסכים הנני וכי לעיל הכתוב כל את והבנתי שקראתי בזאת /ה מצהיר מ"הח אני ***

 

 ת.ז: מספר:                                   משפחה שם                                  :פרטי שם

 חתימה:

 

ביום  18במתאמן קטין )מתחת לגיל במקרה ומדובר  הורה / אפוטרופוסחלק זה ימולא ע"י 
 (:חתימת מסמך זה

 :של הקטין ת.ז מספר                                                    הקטין: שם

 :ת.ז מספר                                                   שם ההורה/ אפוטרופוס:

                                                                               חתימת ההורה/ אפוטרופוס:

                                                                                                                                 

 בהצלחה!!!


